
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les il·lusions del mag  
Ricardo Alcántara 
Gusti (il.)  
Bambú, 2010 
ISBN 9788483431245 
Signatura ●●●● I** Alc 
 
 
En Silvestre és un mag que està decidit a provar sort i 
desxifrar l'enigma que té preocupat al rei i pel qual 
ofereix una bona recompensa. Vols convertir-te en el seu 
ajudant? Un cop hagueu descobert què s'amaga darrere 
la porta de la sala del cofre, gaudireu de la recompensa? 

 
Un tast del llibre: http://data.ecasals.net/pdf/24/9788483431245_L33_24.pdf 
 
 
 
Bajo mi cama, una estrella 
Pablo Albo 
Anuska Allepuz (il.)  
Oxford, 2010 
ISBN 9788467354607 
Signatura ●●●● I** Alb 
 
 
A en Miguel li fan un encàrrec molt especial: ha de trobar una 
estrella que se li ha perdut a la Lluna a la seva habitació. 
Però és de nit, està tot molt fosc i hi ha un monstre sota el llit, 
i un altre dins l’armari, i un altre... Aconseguirà en Miguel ser 
prou valent, i  poder ajudar a la Lluna? 
 

 
El dimoni sense feina 
Salvador Comelles 
Montse Ginesta (il.)  
Barcanova, 2004 
ISBN 8448905229 
Signatura ●●●● I** Com 
 
 
El protagonista d'aquesta història és un dimoni que treballa 
de titella, però està ben tip de rebre sempre garrotades i 
decideix buscar una altra manera de guanyar-se les 
garrofes.¿Trobarà feina en un pessebre? ¿Trobarà feina en 
una colla de diables d'un correfoc? ¿Trobarà, a la fi, una 

feina sense cops? 
 
http://www.anaya.es/catalogos/capitulos_promocion/CVBG040203_9999989105.pdf 
 
 



 

Hola, Pep!  
Jaume Cela 
Francesc Rovira (il.)  
Cruïlla, 2003 
ISBN 8482863746 
Signatura ●●●● I** Cel 
 
 
 
En Xavier aprofita que li han regalat una capsa plena de 
sobres i papers per escriure a en Pep Guardiola, el jugador 
del Barça, i li explica qui és, què li agrada, com són els amics. 
 

 
 
 
Pastís d’aniversari  
Teresa Duran 
Max (il.)  
Abadia de Montserrat, 1996 
ISBN 8478267204 
Signatura ●●●● I** Dur 
 
 
El gran i gros cuiner Popof i l’espavilat gall Kocatasca 
tenen l’honor de convidar tots els lectors i lectores de 
menys de sis pams d’alçada a fer-se uns bons panxons de 
riure al palau de la reina Prosàpia.  
 
 

 
Nas de barraca  
Miquel Desclot 
Lluïsa Jover (il.)  
Cruïlla, 2006 
ISBN 8466113029 
Signatura ●●●● I** Des 
 
 
L'escriptor té un circ en miniatura a l'hort de casa. 
Tafaner de mena, de tant en tant hi envia el nas 
perquè li expliqui tot el que hi passa. Llàstima que el 
nas és un xic miop. De totes maneres, el nas li parla 
de tots els que integren el circ: del cargol Gol, que ven 
les entrades, de la granota Reina, que és la primera 
figura i salta, balla, neda, és trapezista... Justament el 
nas serà testimoni d'un arriscadíssim rècord de la 
Reina... I participarà com un més de la colla en una 

perillosa expedició al centre de la Terra i en un concert dedicat a un veí de l'hort que 
està malalt. L'escriptor deixarà bona constància de tot plegat en aquesta narració. 
 



 

Pors, manies i vergonyes  
Lluís Farré 
Mercè Canals (il.)  
Bambú, 2009 
ISBN 9788483431559 
Signatura ●●●● I* Far 
 
 
La Rita caminava tota encongida i arrossegant els 
peus. I no pas perquè li fessin mal les sabates o li 
pesés massa l'abric a l'hivern, no. La Rita, el que duia 
a l'esquena que li pesava tant era una muntanya 
enorme de pors, manies i vergonyes! I es poden fer 
tan poques coses amb tant de pes al damunt! 
 

Un tast del llibre: http://data.ecasals.net/pdf/24/9788483431559_L33_24.pdf 
 
 
 
L’escola dels pirates  
Agustín Fernández Páez 
Lluís Filella (il.)  
Edebé, 2005 
ISBN 8423673340 
Signatura ●●●● I** Fer 
 
 
Tot d’una es va sentir un soroll eixordador. Un so greu, 
profund i prolongat, que va aconseguir imposar-se a l'estrèpit 
de la pluja. Els xiquets es van mirar els uns als altres, amb 
cara de sorpresa i d'inquietud... 
 
 
 

 
La llengua especial de l’Uri  
David Grossman 
Gustavo Roldán (il.)  
Cruïlla, 2009 
ISBN 9788466121453 
Signatura ●●●● I** Gro 
 
L'Uri és un nen petit i eixerit que està aprenent a parlar. I 
parla molt, però menjant-se sons i mitges paraules, de 
manera que els grans solen entendre el revés del que diu. 
Sort d'en Miquel, el seu germà gran, que sap traduir la 
llengua especial de l'Uri. 
 
 

 
 



 

Los Cowcumber 
Kes Gray 
Stephen Hanson (il.) 
Bruño, 2011  
ISBN: 9788421682937 
Signatura ●●●●  I** Gra 
 
 
 
En aquesta nova aventura, Petronella Morton, més 
coneguda com Nelly, la cangur de monstres, ha de tenir 
cura de la petitona dels Cowcumber... i de passada 
descobrirà els perills de la monstrutele! 
 

 
 
 
Joana I el sis vint-i-cinc 
Pau Joan Hernàndez 
Maria Espluga (il.) 
Edebé, 2005 
ISBN: 9788423675814 
Signatura ●●●●  I** Her 
 
 
 
Em dic Lara, tinc onze anys i jugo de pivot amb les Feres 
Rebotadores. Les Feres Rebotadores és el nom de l’equip de 
bàsquet femení de la meva escola. Però jo us vull parlar de la 
Joana, que és la meva millor amiga. 
 
 
 
 

La sorprenent I veritable història 
d’un ratolí anomenat Pérez 
Ana Herreros 
Violeta Lópiz (il.) 
Siruela, 2010 
ISBN: 9788498414196 
Signatura ●●●●  I** Her 
 
 
Què fa el Ratolí Pérez amb les dents que 

recull a la nit? Saps on viu? Per què es diu així? Sabies que en altres països qui 
s'ocupa d'aquesta feina és una formiga o una fada? En aquest preciós llibre il·lustrat 
hi trobaràs la resposta a totes aquestes preguntes, que sempre et fas quan et cau 
una dent. I a alguna altra que no et fas... també. Són moltes les coses importants 
que trobaràs en aquest llibre. Sobretot, que el veritable regal que aquest ratolí et 
deixa amagat a sota del coixí no són els diners ni la joguina, sinó... 
 



 

Quina princesa tan llaminera! 
Gertie Jaquet 
Kes Gray (il.) 
Macmillan, 2009 
ISBN: 9788479429089 
Signatura ●●●●  I** Jaq 
 
 
La Malena és una princesa que es passa el dia menjant 
pega dolça, caramels i galetes de xocolata. Al final del dia 
se sent tan inflada com un globus i tota trista. Els reis estan 
amoïnats: com s'ho faran, per fer feliç la seva filla? 
L'arribada inesperada d'un músic farà que la seva vida 

canviï a ritme de rap. 
 
http://www.macmillanlij.es/fileadmin/files/online_files/_lij/_cat/libros_digitales/princesa
_llaminera/index.html 
 
 
Carta per al tigre 
Janosch 
Janosch(il.)  
Hipòtesi, 2011 
ISBN: 9788415170082 
Signatura ●●●●  I** Jan 
 
 
Quan el petit Ós se'n va a pescar, el petit Tigre se sent sol a 
casa. És per això que, un bon dia, el petit Ós decideix endur-
se un pot de tinta blava, paper i un sobre per escriure-li una 
carta al seu amic. Però fer-li arribar la carta des del bosc no 
és feina fàcil, tot i que, amb l'enginy d'uns i l'ajut dels altres, 
la casa del petit Tigre i del petit Ós esdevindrà el lloc més 
ben comunicat del món. 
 

 
Teo y el oso de retales 
Martin Klein 
Manuela Olten (il.)  
Edelvives, 2012 
ISBN: 9788426376770 
Signatura ●●●●  I** Kle 
 
En Teo se’n va d’excursió amb els seus amics de l’escola. 
Acorden entre ells que no portaran els seus peluixos per 
dormir. Això és cosa de nenes. A més ells ja són massa 
grans per jugar amb ninots. Però, en Teo té un gran dilema: 
no sap si serà capaç de no portar en Toni, el millor ós de 
drap de tot el món. 
 

 



 

Castell d’andròmines 
Robin Klein 
Francesc Salvà (il.) 
Cruïlla, 1990 
ISBN: 8476294476 
Signatura ●●●●  I** Kle 
 
El senyor Drake diu que allò és un munt de trastos vells que 
l’Ajuntament s’hauria d’endur. Però la Mandy, la Irene en Con i 
l’Splinter diuen que és un magnífic castell i que ningú no l’ha de 
tocar. Això és la guerra! Qui guanyarà la batalla del castell 

d’andròmines i trastos vells? 
 
 
 
 
El pirata bo 
Joan Llongueras 
Joan Puig (il.)  
Edicions del pirata, 2008 
ISBN: 9788496569577 
Signatura ●●●●  I** Llo 
 

L’Èric i els seus pares –el capità Bocanegra i la Lola 
Matallops-, en Nastrencat i el seu lloro, la governadora 
Moltdiner, el general Benviu i el seu ajudant, en Pocatraça, el 
malvat Barba-roja… Tot un món de personatges que 
s’entrecreuen en aquesta original i divertida història. 
Aconseguiran robar el tresor de la governadora, en 
Bocanegra i els seus homes? És veritat, que un pirata no pot ser bo? 

Visita la web: http://elpiratabo.com/ 

 

El vampir 
Josep Lorman 
Gustavo Roldán (il.)  
Cruïlla, 2003 
ISBN: 8476298048 
Signatura ●●●●  I** Lor 
 
 
El Joan està preocupat perquè sospita que a la Torrasa s’hi 
amaga algú, potser un vampir. La mare diu que els vampirs 
no existeixen, però lavi i la Lali també creuen que sí que n’hi 
ha. Per això planegen anar a la Torrassa i mirar dins el taüt 
del soterrani. 

 
 



 

El secreto de la momia 
Mary Pope Osborne 
Sal Murdocca (il.) 
SM, 2002 
ISBN: 8434886510 
Signatura ●●●●  I** OSb 
 
 
En Jack i l’Annie tornen a la casa màgica de l’arbre, en 
l’interior de la qual s’hi amaguen nombroses aventures; ara 
es traslladen a l’Antic Egipte. Quines emocionants 
aventures els esperen? Una història entretinguda que ens 
conduirà a descobrir els secrets d’una de les més 
misterioses civilitzacions del món. 

 
 
 
La Brunilda ximpleta 
Laura Owen 
Korky Paul (il.)  
Blume, 2011 
ISBN: 9788498015690 
Signatura ●●●●  I** Owe 
 
 
La bruixa Brunilda té moltes anècdotes per explicar! Crea un nou 
animal de companyia, el gatigós, una barreja entre un gat i un gos, que no resultarà 
ser tan eficient com ella es pensava. Decideix construir un hivernacle a casa seva 
però té alguns petits problemes amb el bricolatge. Es converteix en la cuinera de 
l'escola oferint als nens uns deliciosos espaguetis a la bolonyesa amb cucs ben 
«frescos». I, finalment, descobreix una espècie rara d'òlibes que habita al bosc que 
en realitat resultarà ser quelcom molt diferent del que ella s'imaginava. 
 

 
Clementina 
Sara Pennypacker 
Marla Fraze (il.)  
Bruño, 2009 
ISBN: 9788421682968 
Signatura ●●●●  I** Pen 
 
 
La Clementina ha tingut una setmana no gaire bona… 
Dilluns va haver d’anar al despatx del director de l’escola 
per haver-li tallat els cabells a la seva millor amiga. Dimarts, 
la mare de la seva millor amiga va enfadar-se amb ella. 
Dimecres, va tornar al despatx del director. Dijous, la seva 

millor amiga va deixar de parlar-li. Divendres, tot va empitjorar. I dissabte, fins i tot la 
seva mare va enfadar-se amb ella. En realitat, no és que la setmana no hagi estat 
gaire bona…, és que ha estat desastrosa! 
 



 

Banyeta va, banyeta ve 
Pere Pons 
Isabel Ferrer (il.) 
Cruïlla, 2011 
ISBN: 9788466128179 
Signatura ●●●●  I** Pon 
 
El Cargolet està tip d'arrossegar-se per terra: el que vol és 
volar, igual que les papallones, les marietes o els 
escarabats. Un dia, mentre mira embadalit un estol de 
gralles, en veu una que se separa del grup i s'atura prop 
d'ell. La Gralla no s'hi veu gaire bé i ha perdut de vista les 
seves companyes. El Cargolet s'ofereix a acompanyar-la 
fins a l'estol, se li enfila al llom, la Gralla es posa a volar... I 

així comença un viatge ple de peripècies i perills, que portarà el Cargolet molt lluny 
de casa seva. 
 
 
 
El increíble niño invisible 
Ana Requena  
David Guirao (il.)  
Edelvives, 2011 
ISBN: 9788426380463 
Signatura ●●●●  I** Owe 
 
En Federico viu en un orfenat i somia amb convertir-se 
en un superheroi per vèncer la seva por a la foscor. Un 
dia troba unes botes màgiques que li permeten fer-se 
invisible. Éll creu que aquesta troballa solucionarà els 
seus problemes i li permetrà realitzar tot tipus de gestes, 
però s’adona que no ser vist pot crear moltes 
complicacions. En el transcurs de la seva aventura haurà 
de prendre decisions que poden portar-lo per el camí del bé o per el del mal. Quan 
les botes màgiques surten de ls seus peus, li fan veure que no és necessari posseir 
superpoders per a comportar-se como tot un heroi. 
 

 
Els negocis del senyor Gat 
Gianni Rodari 
Montse Ginesta (il.)  
Barcanova, 2004 
ISBN: 8448906985 
Signatura ●●●●  I** Rod 
 
Pot haver-hi cosa més saborosa que un ratolí en llanda? És 
el que el senyor Gat pretén vendre en la botiga d’alimentació 
que acaba d’obrir. Té la caixera i un ajudant molt eficaços, la 
publicitat funciona i la llista de comandes dels clients creix a 
cada moment… Serà un negoci excel·lent, pensa l’amo, 
però, és clar, els ratolins no són de la mateixa opinió. 



 

No tinguis por! 
Ingo Siegner 
Ingo Siegner (il.)  
La Galera, 2010 
ISBN: 9788424633509 
Signatura ●●●●  I** Sie 
 
 
En Coco i la seva amiga Matilde, el porc espí, escolten 
la llegenda d'un gran tresor perdut al fons del mar. 
Caldrà submergir-s'hi! Durant el seu viatge submarí, 
viuran grans aventures i coneixeran personatges 
entranyables, com en Pere, el pirata més covard del 
món. 
 

 
 
 
 
La Escuela de Piratas 
Steve Stevenson 
Stefano Turconi (il.)  
Pirueta, 2009 
ISBN: 8448906985  
Signatura ●●●●  I*** Ste 
 
 
Un grup d’amics, quatre nois i una noiia decideixen iniciar-se 
com a pirates. S’inscriuen a l’Escola de Pirates on passaran 
trepidants aventures. Els mestres Pirata tenen el títol de 
capità i cadascun d’ells ensenya una assignatura diferent de 
la pirateria. 
 
 
 

 
La meva germana Aixa 
Meri Torras 
Mikel Valverde (il.)  
La Galera, 2006 
ISBN: 8424621670 
Signatura ●●●●  I** Tor 
 
 
L'Aixa és especial. L'Aixa no va sortir de la panxa de la 
mare: ella va venir en avió des de l'Àfrica. L'Aixa no és com 
les altres germanes dels meus companys d'escola; L'Aixa 
és la meva nova germana, i no hi fa res, que tingui només 
una cama, és una crack jugant al futbol! 
 
 



 

Un pollastre amb quatre potes 
Larissa Timofeeva 
Jose Maria Albero (il.)  
Bromera, 2004 
ISBN: 8476608063 
Signatura ●●●●  I** Tim 
 
Saps per què els óssos no tenen cua? I per què els ratolins, 
els gats i els gossos no es poden ni veure? I has vist mai un 
pollastre amb quatre potes? El vell Dzed Baradzed, de qui 
diuen que té poders màgics, ens descobreix algunes de les 
faules i llegendes més fascinadores de la llunyana 
Bielorússia. 
 

 
 
 
Plou i fa sol 
Caterina Valriu 
Nívola Uyá (il.)  
Barcanova, 2011 
ISBN: 9788448926878  
Signatura ●●●●  I** Val 
 
 
Quan plou i fa sol, diuen que les bruixes es pentinen. I és 
així, però un dia una nena que es diu Bel descobrirà que 
les bruixetes més joves estan tristes perquè no volen anar 
sempre de dol. Caldrà trobar una solució per fer de les 
seves robes velles i tronades uns vestits plens de color. 
Amb l'ajut de l'arc de Sant Martí, els embarbussaments i la 
poesia, el dol de les bruixes es convertirà en alegria. 
 
 

 
 Cleta un regal del mar 
Joan Vila i Vila 
Roger Olmos (il.)  
Baula, 2011 
ISBN: 9788447923267  
Signatura ●●●●  I** Vil 
 
 
La Cleta és una nena petita i prima. Els seus ulls semblen 
dues maragdes i té uns cabells llisos i llargs del color de 
l'or. La seva cara és blanca com l'escuma de les ones 
que trenquen al peu del far on viu. Sempre té una llum 
especial i un intens gust de sal. La Cleta és la 
protagonista d'una història que va començar una nit de 
lluna plena quan una sirena va abandonar el seu regne... 

 



 

Vull ser el llop! 
Bettin Wegenast 
Roberta Bridda (il.)  
Cruïlla, 2008 
ISBN: 9788466121903 
Signatura ●●●●  I** Weg 
 
A l'oficina de treball del prat han penjat un cartell: es 
busca llop! En Pep, un be espavilat i que no té gens de 
vergonya, es presenta per al càrrec. 
 
 
 

 
 
 
Soy el mostooo…  
Patxi Zubizarreta 
Mikel Valverde (il.)  
SM, 1996 
ISBN: 8434852438 
Signatura ●●●●  I** Zub 
 
Dos infants i un mosquit són suficients per fer passar una nit 
terriblement horrorosa als seus pares. Viuràs una nit 
espantosa! De debò, espantosíssima! Primer el mosquit, 
després el fantasma. I finalment, l’accident del pobre pare! 
Bufff! 
 
 

 
Valentina a Barcelona 
Arnau Zabalbeascoa 
Patricia Geis (il.)  
Tusquets, 2009 
ISBN: 9788483831250 
Signatura ●●●●  I** Zab 
 
De visita a Barcelona amb la classe, la Valentina i 
el Tomàs es troben a la Sagrada Família esperant 
al guia. Aquest no només els ensenyarà la Sagrada 
Família, sinó que amb ell tindran la oportunitat de 
visitar les Rambles, la Fundació Miró, el Tibidabo, 
de veure edificis màgics de Gaudí com la Pedrera i 

la Casa Batlló, i de trobar per fi, des del mirador del Parc Güell, la torre que li vol fer 
la competència a les de la Sagrada Família. 
 
 
 
 
 



 

Batracio Frogger y el misterio de la pirámide  
Andrei 
Jorge Liquete (il.)  
Narval, 2010 
ISBN 9788493829315 
Signatura ●●●● I** And 
 
 
Batracio viu a Ancas City, porta una vida senzilla fins que 
un client contracta els seus serveis com a detectiu. 
Aleshores, Batracio ha de baixar a les clavegueres per a 
aconseguir pistes i ningú millor per això que l’escarabat 
Ku. Però no tot serà tan fàcil com sembla, ja que també 

haurà de fer front (entre altres coses) a una rata anomenada Bigotis bruts que és un 
policia corrupte. 
 
 
L’estrany cas de l’origami Yoda 
Tom Angleberger 
Tom Angleberger (il.)  
Estrella Polar, 2011 
ISBN: 9788499323725 
Signatura ●●●●  I*** Ang 

En Dwight és el penjat de sisè; fa massa coses 
estranyes, com per exemple portar la mateixa samarreta 
durant un mes o demanar a la gent que li digui “Capità 
Dwight”. És bastant ridícul, sobretot per al Tommy, que 
seu amb ell cada dia, a l’hora de dinar. Però en Dwight 
té una gran virtut: sap construir un munt de coses 
d’origami i aquesta vegada ha fet un titella del Yoda. I 
aquí és on la cosa es posa misteriosa. L’Origami Yoda 
prediu el futur i dóna consells per sortir-se’n d’una 
situació difícil. Les seves prediccions funcionen, així que tota la classe les posen en 
pràctica.  

Jo, Elvis Riboldi 
Bruno Bidari 
Bruno Bidari (il.)  
La Galera, 2011 
ISBN: 9788424636845 
Signatura ●●●●  I*** Bid 
 
L'Elvis Riboldi és un nen molt, molt especial. Uns diuen que 
és el mateix dimoni. I l'Elvis ho explica per sí mateix, sense 
estalviar-se detalls escabrosos. L'Elvis Riboldi provoca tants 
desastres com rialles als seus lectors. L'Elvis repassa els 
seus records d'infantesa més estimats. Tres pàgines més 
tard se li acaben els records d'infantesa més estimats i 
comença amb els més odiosos. I fa riure encara més. 

 



 

Chacahua, un poble amagat  
Lolita Bosch 
Feliciano G. Zecchin (il.)  
Baula, 2010 
ISBN 9788447919536 
Signatura ●●●● I*** Bos 
 
A Chacahua hi fa tanta calor que moltes nits la gent dorm en 
una hamaca a l’aire lliure. És un poble petit i estrany que no 
surt en molts mapes perquè és un dels secrets més ben 
guardats de Mèxic. Un lloc misteriós on no pot pas arribar 
tothom… i de costums molt sorprenents per als que sí que 
aconsegueixen arribar-hi. 

 
 
Els deu ocells Elster  
Ana Campoy 
Feliciano G. Zecchin (il.)  
Edebé, 2011 
ISBN 9788468303031 
Signatura ●●●● I*** Cam 
 
Com a recompensa per les seves bones notes, l'Alfred rep 
un autèntic xíling de plata de part del seu pare. Orgullós 
del seu regal, el nen va a casa de l'Agatha per ensenyar-
l'hi, però la seva amiga té reservada per a ell una altra 
sorpresa: li presentarà el seu honorable veí, l'escriptor Sir 
Arthur Conan Doyle, creador de les novel·les de Sherlock 
Holmes. L'Alfred queda encantat després de la visita; en 
canvi, Morrets Jonets està molt enfadada. Després d'un dur enfrontament amb la 
gosseta, el noi se'n va a casa molt disgustat, però l'endemà al matí, quan tot sembla 
haver tornat a la normalitat, ja és massa tard. La Morrets ha desaparegut sense 
deixar rastre. 
 
Primer capítol http://www.edebe.com/publicaciones-generales/img/cast/830303.pdf 
 
 

Em deia Simbad  
Francisco Castro 
Xan López Domínguez (il.)  
Tàndem, 2011 
ISBN 9788481319361 
Signatura ●●●● I*** Cas 
 
L'avi fa coses estranyes. Ho oblida tot. Li canvia el nom a tot 
el món, fins i tot al seu nét Paulo, al que anomena Simbad. 
Paulo lluitarà contra la malaltia de l'avi amb comprensió, 
complicitat i molt d'afecte. 
 
Primer capítol  
http://www.tandemedicions.com/capitolvalsimbad.pdf 



 

Muncle Trogg  
Janet Foxley 
Steve Wells (il.)  
La Galera, 2011 
ISBN: 9788424637767 
Signatura ●●●● I*** Fox 
Premi The Times de literatura infantil 
 
Una raça de gegants viu al cim d'una muntanya, ocults a 
la gent. Però no tots els gegants són grans: Muncle Trogg 
és objecte de burla per tenir solament l'alçada d'un humà. 
Muncle es cansa de les bromes i decideix anar a conèixer 
els "petitons" als quals suposadament s'assembla. El que 
descobreix és d'allò més sorprenent... 
 

 
 
Secuestro en el crucero  
Marta Fernández 
Marta Fernández (il.)  
Montena, 2010 
ISBN: 9788484416142 
Signatura ●●●● I** Fer  
 
La Lúa i els seus amics gaudeixen d’un divertit creuer 
per el Mediterrani junt amb els seus pares, però el que 
prometia ser un tranquil viatge de plaer aviat es 
converteix en una increïble aventura plena de perills… 
Per què un misteriós cambrer d’origen xinès els segueix 
a tot arreu? I què està tramant en Nas de Patata, un 
home gegantí amb cara de tenir mol males puces? 
Aconseguiran els cinc amics descobrir-ho sense ficar-se en gaires embolics? 
 

 
Las maletas encantadas  
Joan Manel Gisbert 
Mònica Calvo (il.)  
Narval, 2011 
ISBN: 9788493829391 
Signatura ●●●● I** Gis 
 

La aparició d’una misteriosa maleta enmig del bosc 
revoluciona als animals que viuen allà i els planteja no 
poques preguntes: què serà el que conté? Qui l’ha 
portat fins allà? Qui podrà quedar-se-la? I, com 
aconseguiran obrir-la? Portats per els seus desitjos i 
imaginació, alguns habitants del bosc creuen que la 
maleta conté un bosc adormit, o tots els vents del món, 

o set bells palaus de variades arquitectures, i saben raonar-ho amb plena lògica. 



 

El talismà de l’Ariadna  
Rodolfo del Hoyo 
Francesc Salvà (il.)  
Barcanova, 2005 
ISBN 844891578X 
Signatura ●●●● I*** Hoy  
 
L’Ariadna i la seva colla d’amics viuen una aventura 
extraordinària. Quan uns personatges estranys volen 
apoderar-se del collaret que duu l’Ariadna –un talismà 
procedent del planeta Moix, que li concedeix poders–, 
ella recorre a un llibre màgic a través del qual tota la 
colla entren en un món misteriós, on hauran 
d’enfrontar-se als poders de la maga Circènida, que 
converteix els homes en animals. Plegats, però, 
aconsegueixen vèncer-la. 
 

 
En Ben estima l’Anna  
Peter Härtling 
Sophie Brandes (il.)  
La Magrana, 2001 
ISBN 8482643215 
Signatura ●●●● I*** Har 

En Ben, un nen de deu anys, és simpàtic, juganer i té 
bons amics. Quan l'Anna, una nena que ve de Polònia, 
arriba a la seva classe tothom la rebutja. En Ben 
també, però, no sap ben bé com, es fan amics i 
s'enamoren. Quan el pare de l'Anna troba feina i la 
família se'n va, en Ben es sent molt trist i pensa que li 
ha d'escriure de seguida.  

 

 
El pare Mumin i el mar  
Tove Jansson 
Tove Jansson (il.)  
La Galera, 2001 
ISBN 9788424640507 
Signatura ●●●● I*** Jan 
 
El pare Mumin i tota la seva família van a viure al far que hi 
ha en una illeta minúscula i rocosa. És un lloc tranquil i 
solitari, però quan es posen a explorar els voltants, els 
membres de la família van descobrint coses noves, 
divertides i sorprenents. La mare Mumin s'enyora de la 
casa de la vall i s'entreté fent un hortet, el petit trol Mumin 
coneix uns cavalls que surten de nit a córrer per la platja, i 
el pare... el pare intenta entendre com funciona l'illa! 



 

La noche de la visita  
Benoît Jacques 
Jorge Liquete (il.)  
Narval, 2010 
ISBN 9788493829315 
Signatura ●●●● I** Jac 
 
 
De nit. L’Abu està sola a casa a l’espera de la seva 
Caputxeta, que com sempre arriba tard, li porti el sopar. 
Apareix en canvi el Gran Llop Ferotge, que tractant de 
fer-se passar per un repartidor de menjar a domicili amb 
la intenció d’entrar a la casa, xocarà amb la indestructible 

sordesa de la velleta, un mur infranquejable capaç de portar-lo al límit de la 
desesperació. 
 
Vídeo conte: http://www.youtube.com/watch?v=a5Uj4RwhtBs 
 
 
 
La Wilma Tenderfoot i el cas del verí pudent  
Emma Kennedy 
Sylvain Marc (il.)  
Macmillan, 2010 
ISBN 9788479428501 
Signatura ●●●● I*** Ken 
 
La Wilma Tenderfoot ha aconseguit que el seu somni es 
faci realitat: ja és l'aprenenta del gran detectiu Theodore P. 
Goodman. Al teatre s'estén el pànic entre els assistents i 
tothom està en perill, aquest cop l'ajuda de la Wilma serà 
crucial. És cert que la Wilma és molt jove, però és una 
nena molt decidida i té una gran voluntat. 
 
 
 

Diari del Gregg. Un pringat total  
Jeff Kinney 
Jeff Kinney (il.)  
Empúries, 2007 
ISBN 9788497873017 
Signatura ●●●● I*** Kin 
 
Ser quasi adolescent pot resultar molt molest. Ningú ho sap 
millor que el Greg Heffley, immers en el dur ambient del 
l’institut, on els xavalets que encara no han fet l’estirada 
han de compartir els passadissos amb ganàpies que ja 
s’afaiten dues vegades al dia. 
 
Tràiler de la pel·lícula basada en el mateix llibre 
http://www.youtube.com/watch?v=T8V2HIyFerc 



 

Col·lecció Jacobo Lobo  
V1. Cumpleaños Lobuno 
V2. Luna Llena 
V3. Diente de plata 
V4. El bosque de los lobos 
Paul Van Loon 
Hugo van Look (il.) 
SM, 2010 
Signatura  ●●●●  I** Loo 
 
En Jacobo és un nen com la resta que viu amb el seu 
amic Tino i la seva família des que els seus pares 
l’abandonaren quan encara era molt petit. Però, de 
sobte, la nit del seu setè aniversari li comença a picar 
tot i li surt pèl, i urpes…En Jacobo descobreix que és 

un nen llop i que es transforma les nits de lluna plena.   
 
 
Tots els colors del camaleó  
Carles Losantos 
Cristina Losantos (il.)  
Cruïlla, 2011 
ISBN 9788466129367 
Signatura ●●●● I*** Los 
Premi El Vaixell de Vapor 2011 
 
Després que un gripau li tira un verí als ulls, en Tami, el 
camaleó, perd la capacitat de distingir els colors. Per això 
decideix emprendre un viatge llarg i perillós per anar a 
buscar el bruixot que viu a les muntanyes i que pot curar tots 
els mals.  

 
Mi vecino de abajo  
Daniel Nesquens 
Fran Collado (il.)  
SM, 2011 
ISBN 9788467547917 
Signatura ●●●● I** Nes 
Premi El Barco de Vapor 2011 
 
Com penses que és Islàndia? I els islandesos? Jo vaig 
conèixer una vegada a un islandès; era estrany i misteriós. 
Perquè te’n facis una idea, et diré dues coses: estenia les 
fulles d’enciam i mai encenia el llum del passadís. S. 
Peltoonen, es deia. Potser algun dia descobreixo què 
significava aquella “s”. 

 
http://previewlibros.grupo-sm.com/1243DF89-E7C4-4DC1-807B-
E7A47E9C4A46.html 



 

 
Els rebels de la cabanya 
David Nel·lo 
Andrés Cañal (il.) 
Cruïlla, 2000 
ISBN 8466108971 
Signatura  ●●●●  I** Nel 
 
Als afores d'un poble pirinenc, en un gran freixe d'un prat 
preciós, una colla de nens i nenes tenen una caseta dalt 
d'aquest arbre amb els seus jocs, secrets i tresors. No és el 
primer estiu que és el seu racó de món. Per això, quan la 
colla sap que l'alcalde vol enviar-hi la serra i les 
excavadores per fer-hi un aparcament, no pararan de fer el 
possible i l'impossible per impedir-ho. 
 

 
 
La Sígrid i el misteriós cas  
del sucre putrefacte 
Victòria Pérez 
Claudia Ranucci (il.) 
Macmillan, 2011 
ISBN 9788479428570 
Signatura  ●●●●  I** Per 
 
 
Atenció! Hi ha una epidèmia de càries entre els nens de 
la ciutat. La Sígrid perd el seu  preciós ullal i en el seu 
lloc en troba un... de vampir! Al mateix temps s’instal·la a 
la ciutat un estrany dentista, a qui li agrada la 
sobrassada i que odia els alls. 
 

 
Escala de caragol 
Han Jürgen Press 
Han Jürgen Press (il.) 
Animallibres, 2011 
ISBN 9788415095323 
Signatura  ●●●●  I*** Pre 
 
 
Un llibre ple de misteris que planteja grans reptes als joves 
detectius. Qui descobrirà, enmig del batibull d’una platja, la 
família Pujolàs, que no ha anat a buscar les seves 
fotografies? Qui podrà desxifrar la xerrameca confusa d’un 
lloro que s’ha escapat de casa seva per arribar a saber 
l’adreça del seu propietari? Què és el que no rutlla a la 
cabina en què un nen manté una llarga conversa 

telefònica? Qui és capaç de conservar la ment clara en el desori d’una festa de 
disfresses? I on ha amagat el seu botí el lladre dels hortets? 



 

 
Diente de león  
Mónica Rodríguez 
Ximena Maier (il.)  
Edelvives, 2011 
ISBN 9788426381460 
Signatura ●●●● I*** Rod 
XXII Premi Ala Delta de Literatura Infantil 
 
Quan en Manuel va trobar-se amb la Nicolasa a l’hospital 
retornaren a ell els records del bosc de la seva infantesa, 
aquell estiu dels nou anys en el qual va conèixer l’amor, 
però també la traïció i la por. I tot i que el temps ha passat, 
en Manuel necessita tornar al cor d’aquell lloc on va 
compartir amb la Mirta un secret inconfessable. 
 

 
 
Quina bestiesa!  
Ma Carme Roca 
Xan López Domínguez (il.)  
Baula, 2008 
ISBN 9788447917525 
Signatura ●●●● I*** Roc 
 
Si les bèsties poguessin parlar, en contemplar el 
comportament d’algunes persones, de ben segur que 
exclamarien: Quina humanada! Observadors, descarats i 
divertits, els animals protagonistes ens expliquen contes 
per a tots els gustos. Humor, tradició, aventura... els 
gèneres literaris es confabulen per oferir-nos un punt de 
vista molt animal. Tot plegat... Quina bestiesa! 
 
 

 
L’enigma del faraó  
Steve Stevenson  
Stefano Turconi (il.)  
La Galera, 2011 
ISBN 9788424636388 
Signatura ●●●● I*** Roc 
 
 
Egipte, Vall dels Reis. Un grup d'arqueòlegs està a punt 
de treure a la llum la tomba d'un misteriós faraó. Podria 
ser un descobriment revolucionari... Llàstima que hagin 
robat la preciosa tauleta amb les indicacions per a trobar 
la tomba. 
 
 



 

 
L’esperit negre 
Ursel Scheffler 
Hannes Gerber (il.) 
Edicions del Pirata, 2011 
ISBN 9788496569799 
Signatura  ●●●●  I** Sch 
 
Aquest és un llibre ple de casos en què el color negre 
té un paper molt important: hi trobareu una caixa negra 
que suposadament conté un explosiu molt perillós, un 
Porsche negre com la nit i un lladre amb els cabells 
negres com el sutge que provoca tota mena de 
trasbalsos. D’altra banda, no és casualitat que a 
l'il·lusionista Enrico Pisani, que va completament vestit 
de negre, li agradi la foscor, però el comissari Llampec 
l'enxampa en plena feina al tren fantasma. 

 
 
 
La meva vida com a estrella de cine 
Janet Tashjian 
Jake Tashjian (il.) 
Macmillan, 2011 
ISBN 9788479428525 
Signatura  ●●●●  I*** Tas 
 
Al Derek li agrada molt el monopatí, però també fer parkour. 
Ho fa tan bé que el contracten com a especialista per rodar 
una pel·lícula amb la seva actriu preferida. Podrà controlar la 
seva emoció? 
 

 
El crim de la tangent 
Emili Teixidor 
Pep Brocal (il.) 
Cruïlla, 2011 
ISBN 9788466127417  
Signatura  ●●●●  I*** Tei 
 
Una colla de bons amics van a passar un cap de 
setmana en un refugi de muntanya, prop d’uns terrenys 
on s’acaben de descobrir unes fosses comunes de la 
Guerra Civil. Però la sortida es complica quan la Lluïsa i 
l’Esther, les noies del grup, desapareixen 
misteriosament, i han d’avisar la policia. L’inspector 
Garrofa comença a investigar els fets i, entre les 
declaracions escrites dels nois, apareixen uns missatges 
anònims amenaçadors. 
 

 



 

 
Dani Bocafoc 
Ursula Vernon 
Ursula Vernon (il.) 
La Galera, 2011 
ISBN 9788424635923 
Signatura  ●●●●  I** Ver 
 
En Dani és molt trapella i imaginatiu, a classe és un 
somiatruites, tot el dia s’imagina noves aventures, sort 
que té al costat el seu amic Quimet, una iguana molt 
intel·ligent i estudiosa. En Dani sempre està a punt 
per viure noves aventures i quan pot s’hi llança al 
costat d’en Quimet. En Dani suspèn un treball de 
ciències, i per recuperar la nota, creu que no hi ha res 
millor que viure en pròpia pell l’experiència de 

capbussar-se al fons del mar per descobrir quins animals hi viuen.  
 
 
Les olimpíades d’en borinotman 
Oriol Vergés 
Daniel Jiménez (il.) 
Baula, 2004  
ISBN 8447912507 
Signatura  ●●●●  I*** Ver 
 
L’Spidersam ajuda els seus amics de Vall Formosa, en 
Borinotman, el comte Làdruca, en James Rond, la 
Blancaneu i els set nans, entre d’altres, a organitzar els 
Primers Jocs Olímpics de Gnoms i Follets dels Boscos. 
Els set nans hi volen fer un paper destacat però primer 
hauran d’assumir que en l’esport l’important és 
participar i que no s’hi val tot per guanyar. 
 
 

La nena de la maleta 
Jacqueline Wilson 
Anuska Allepuz (il.) 
Castellnou Edicions, 2011 
ISBN 9788415206026 
Signatura  ●●●●  I*** Wil 
 
Quan els meus pares es van separar, no sabien què 
fer amb mi... La meva família vivia a la Caseta de la 
Morera. Però ara la meva mare viu amb Bill el mandril i 
els seus tres fills. El pare viu amb la Carrie i els 
bessons. I jo, on visc jo? Sempre vaig amb una maleta 
a la mà. Una setmana visc amb la nova família de la 
mare i una setmana amb la del pare. És tan fàcil com 
l'abecedari. Això és el que diu tothom. Però jo només 
vull tornar a casa, a la Caseta de la Morera.... 



 

 
 
En Pere Joan i l’Invisible a la  
màquina del temps  
Klaus-Peter Wolf  
Amelie Glienke (il.)  
Baula, 2000 
ISBN 8447908372 
Signatura ●●●● I*** Wol 
 
Llibres que, d’una manera enginyosa, divertida i 
literària, mostren als lectors la complexitat psicològica 
de l’ésser humà en general, i la dels infants en 
particular. Cadascun d’aquests llibres permet observar 
les dues cares de la moneda: en Pere Joan és 
respectuós, educat, amable..., fins que un dia apareix 
l’Invisible i tot es complica: problemes i malentesos de 

tota mena... En aquesta dualitat i els resultats que se’n deriven rau l’enginy de l’autor 
i la riquesa de les històries.  
 
 
No m’ho puc creure!  
Valérie Zenatti 
Lluïsa Jover (il.)  
Cruïlla, 2012 
ISBN 9788466128506 
Signatura ●●●● I** Zen 
 
 
La Carla, una llobatona molt llesta, es queda molt sorpresa quan 
s'adona que no sap res del seu avi. Llavors comença a fer 
preguntes i al final descobreix que el seu avi va ser un dels llops 
més famosos de la història. 
 
 

Cuatro historias de princesas... 
y una de un princeso 
Mercedes Zurita 
Arnal Ballester (il.) 
Salvat, 1993 
ISBN 8480990112 
Signatura  ●●●●  I*** Zur 
 
Cuatro historias de princesas... y una de un princeso són 
quatre històries més una (que ningú protesti!) que presenta 
aquesta escriptora amb un estil que de tan desenfadat, ratlla 
la caricatura. El lector no podrà evitar la riallada davant les 
diverses situacions a les quals s’enfronten els esperpèntics 
personatges. 
 



 

 
Qui té por de la Morgana? 
Pasqual Alapont 
Montse Español (il.)  
Bromera, 2010 
ISBN 9788498246841 
Signatura ●●●● I*** Ala 
 
Segons la iaia, tinc la simpatia per arroves. Paula, una 
amiga, diu que si em pentinés les grenyes em convertiria 
en una criatura adorable, però Paula és una pixacolònies, i 
a mi no sé si m’agradaria convertir-me en una criatura 
adorable. De la resta d’amigues: Lola, bé; Pili, súper; 
Brunilda, ok, i Sílvia, pobra, està un poc trista, els seus 
pares s’acaben de divorciar. Totes, menys Brunilda, 
juguem al bàsquet. En el primer trimestre m’agradava 

Víctor, però llavors aparegué Eloïsa, va pestanyejar i el molt badoc se’n va penjar 
com un colomí. Durant un temps he estat malalta de la ràbia amorosa, però ara 
m’agrada Berenguer, que fa poesies amb un poc de rima consonant. 
 
 
Los malvados de Battersea  
Joan Aiken 
Salamandra, 2011 
ISBN 9788498383553 
Signatura ●●●● I*** Aik 
 
En Simon arriba a Londres amb la il·lusió d’estudiar pintura, 
però l’ami que havia d’acollir-lo a la seva habitació ha 
desaparegut sense deixar rastre. Convençut que els 
llogaters amaguen alguna cosa, En Simon es proposa 
aclarir el misteri i aviat es veurà envoltat en un maquiavèl·lic 
complot ideat per un grup de rufians que intenten derrocar al 
rei Jacob i acabar amb els ducs de Battersea, a la mansió 
dels quals treballa la seva vella amiga Sophie. 
 

 
Els jocs de la fam  
Suzanne Collins 
Estrella Polar, 2009 
ISBN 9788499327976 
Signatura ●●●● JN Col 

Guanyar significa fama i fortuna. Perdre implica una mort 
segura. Podries sobreviure tot sol, en un món salvatge, on 
tothom farà el possible perquè no tornis a veure la llum 
del dia? Vint-i-quatre adolescents forçats a jugar. Només 
un guanyador. Els Jocs de la Fam han començat.... 

Visita la web http://www.elsjocsdelafam.cat/ 



 

 
La gramàtica de l’Amor 
Rocío Carmona 
La Galera, 2011 
ISBN 9788424636821 
Signatura ●●●● JN Col 
 
Després del divorci dels seus pares, la Irene és 
enviada a un internat del sud d'Anglaterra a la vora 
d'un penya-segat. Allà viurà amb gran dolor el seu 
primer desengany amorós, alhora que guanyarà un 
inesperat mentor: en Peter Hugues, el professor més 
estricte de l'escola, s'ofereix a ensenyar-li la 
«gramàtica de l'amor» a través de set grans novel·les 
del gènere, des de Goethe i Jane Austen fins a García 
Márquez i Murakami. La Irene s'enamora poc a poc del 

seu professor, mentre que un altre pretendents misteriós aspira secretament al seu 
cor. 
 
 
La meravellosa història de Henry Sugar 
Roald Dahl 
Empúries, 2004 
ISBN 8497870395 
Signatura ●●●● JN Dah 
 
Si poguéssiu veure-hi amb els ulls clucs... ¿ho aprofitaríeu 
per fer el bé o ho utilitzaríeu en benefici propi? Això és el 
que Henry ha de decidir a "La meravellosa història de 
Henry Sugar", un dels set contes aplegats en aquest 
volum. A més, un nen que salva una tortuga gegant; un 
home que recull un autoestopista molt especial i un 
camperol afortunat que troba un tesor fabulós són, entre 
altres, els personatges d'aquesta obra plena d'enginy. 
 
 

 
Una rueda en el tejado 
Meindert  DeJong 
Maurice Sendak (il.) 
Noguer, 2010 
ISBN 8497870395 
Signatura ●●●● I*** DeJ 
 
 
Sabies que les cigonyes no poden niar si les teulades són 
massa punxegudes? Això és el que la Lina i els seus amics 
acaben de descobrir i intentaran solucionar-ho sigui com 
sigui… I si aconseguissin col·locar una roda a la teulada de 
l’escola? 



 

Corazón de tinta 
Cornelia Funke 
Siruela, 2004 
ISBN 9788478442355 
Signatura ●●●● JN Fun 
 
Quan Mo, el pare de la Meggie, saluda a un estrany 
visitant que apareix a casa seva, la nena sent que aquella 
persona emana un perill, potser una gran amenaça contra 
el seu pare... i aleshores fugen al sud, a la casa de la tieta 
Elinor, propietària d’una de las més fascinants biblioteques 
que un pugui imaginar. La Meggie descobrirà que els 
forasters que misteriosament apareixen i desapareixen, 
com aquell visitant nocturn, anomenen al seu pare Lengua 
de Brujo, ja que té el do de donar vida als personatges dels 

llibres quan llegeix en veu alta.  
 
 
Si et quedes amb mi 
Gayle Forman 
Estella Polar, 2010 
ISBN 9788499321097 
Signatura ●●●● JN For 
 
La Mia de disset anys, el seu germà de 8 i els seus pares 
agafen el cotxe per anar a veure a uns amics, patiran un 
brutal accident que acabarà amb la vida dels seus pares i 
finalment del seu germà; ella des de la semiconsciència 
recordarà els moments més importants de la seva vida. El 
seu estat és greu. Els metges asseguren que no poden 
fer més, ara tot depèn d'ella. Quin sentit té viure després 
de tot plegat? La visita dels seus avis, amics i de l'Adam 
la faran canviar d'opinió. La Mia haurà de triar viure o 
morir. 
 

 
El prodigi 
Gerard Guix 
Estella Polar, 2011 
ISBN 9788499323558 
Signatura ●●●● JN Gui 
 
Es diu Axel, però es podria haver dit Odin, per l'oncle de 
Suècia que mai ha vist, però que cada any li envia un 
regal d'aniversari. L'Odin és un personatge misteriós i 
inversemblant, i curiosament l'Axel el coneix just quan el 
seu cos adolescent comença a patir uns canvis 
angoixants que l'omplen de dubtes. I és que l'Àxel encara 
no sap que li espera un combat molt dur ni que d’aquí uns 
anys els llibres parlaran d’ell, el Prodigi, perquè està a 
punt de canviar el curs de la història. 



 

Tres años en Nueva York 
Ana Galán 
Destino, 2010 
ISBN 9788408099581 
Signatura ●●●● JN Gal 
 
“Tres anys a Nova York?!” Quan els meus pares van 
anunciar-nos a la meva germana i a mi que ens n’anàvem 
a traslladar a Nova York ... no m’ho podia creure! Què 
passaria amb els meus amics? I el meu equip de futbol? I 
l’Alejandra? No. Jo no volia anar-me’n. No se m’hi havia 
perdut res allà. En canvi, gairebé sense adonar-me’n, ja 
estava al meu nou high school, amb un nou grup d’amics, 
parlant un anglès quasi perfecte... i ficat en més d’un 
embolic. 

 
 
Shadow forest. El bosque de las sombras 
Matt Haig 
Narval Editores, 2011 
ISBN 9788493876890 
Signatura ●●●● JN Hai 
 
En Samuel i la Martha Blink viuen amb la seva teta Eda a 
la última casa del poble més petit i allunyat de Noruega, al 
límit d’un bosc. La norma més importantt de l’Eda és que 
mai, sota cap concepte, vagin al bosc. Però quan la 
Martha desapareix entre els arbres, en Samuel no té més 
remei que seguir-la. 
 
http://narvaleditores.com/pdf/shadowforestavance.pdf 
 
 
 

 
El Robinson del metro 
Felice Holman 
La Magrana, 2006 
ISBN 8474101085 
Signatura ●●●● JN Hol 
 
Aremis Slake és un noi de tretze anys, baix, miop i 
somiador. Orfe, ha de viure amb uns parents llunyans que 
el tenen de caritat. Un bon dia, desesperat per la seva 
situació, baixa al metro i decideix quedar-s’hi. D’aquesta 
manera Aremis es converteix en un nou Robinson, i com 
aquest, crea -dins la panxa de Nova York- el seu petit món. 
 
 
 

 



 

He jugat amb els llops 
Gabriel Janer Manila 
La Galera, 2011 
ISBN 9788424631956 
Signatura ●●●● JN Jan 
Premi Joaquim Ruyra de Narrativa 2009 
 
Jo era molt petit, devia tenir sis anys, quan un dia, abans 
que fos de nit, es presentà un home que jo no havia vist 
mai. Donà uns diners al meu pare, em va agafar pels 
braços i em va pujar al cavall. Partírem. El meu pare 
m'havia venut com es ven una cabra. 
 
Tràiler de la pel·lícula http://youtu.be/jDriL5CUmjU 
 

 
 Hasta que lo sepas todo 
Juan Kruz Igerabide 
Oxford, 2010 
ISBN 9788467354188 
Signatura ●●●● JN Kru 
 
El pare de l’Esther ha estat detingut com a sospitós d’un 
desfalc milionari al banc on treballa. Així mateix, la seva 
mare és buscada per la policia com a còmplice. En els 
pitjors dies de la vida de l’Esther, alumna invident d’un 
institut del País Basc, els seus amics de classe es 
converteixen en els seus millors aliats per a superar el 
mal tràngol i els seus companys d’aventures 
detectivesques per a descobrir als culpables del delicte i 
demostrar la innocència dels progenitors de la nostra 
heroïna. 

 
L’evolució de la Calpurnia Tate 
Jacqueline Kelly 
La Galera, 2010 
ISBN 9788424636227 
Signatura ●●●● JN Kel 
 
Texas, any 1899, ser l’única noia de sis germans no és 
gens fàcil. La Calpurnia Tate no vol ser una nena com les 
altres: a ella li agrada descobrir la natura, i mentre la seva 
mare li intenta inculcar els costums de senyoretes de 
l’època, la Calpurnia té l’esperit inquiet i es desviu per 
observar el paisatge, capturar animalons per a analitzar-los 
científicament i prendre apunts en la seva llibreta. L’avi, un 
personatge primerament misteriós, també té passió per la 
ciència i pels llibres. La Calpurnia en veure que l’avi és 

l’única persona que la pot ajudar quan té dubtes sobre el que observa i descobreix, 
fa el cor fort i s’acosta al seu laboratori. A partir d’aquest moment, la relació entre ells 
dos s’anirà enfortint i ens acompanyarà al llarg de la història. 



 

Bitllet d’anada i tornada 
Gemma Lienas 
Estrella Polar, 2009 
ISBN 9788492671243 
Signatura ●●●● JN Lie 
Premi l'Odissea 1998 
 
Anorèxia i bulímia són dues paraules que a la Marta i als 
seus pares no els resulten gaire familiars. A la Marta 
perquè viu més pendent de descobrir l’amor i el sexe amb 
en Ricky, anar al cinema amb la Clàudia o riure amb els 
seus germans bessons. Als pares perquè estan massa 
pertorbats pel fantasma de l’atur. En poc temps, però, tot es 
capgira de tal manera que la Marta ha d’ingressar en un 
hospital amb una anorèxia nerviosa. 

 
 
Espectros 
Cliff MacNish 
Destino, 2010 
ISBN 9788408093589 
Signatura ●●●● JN Mac 
 
En Jack està acostumat al perill. El seu asma ha estat 
a punt de costar-li la vida en més d’una ocasió. Però a 
la seva nova casa habita un perill del que mai abans 
havia sentit anomenar... els esperits dels morts. Només 
en Jack és capaç de veure’ls. Només en Jack pot 
escoltar-los. Únicament en Jack podrà descobrir quin 
secret amaguen… i així salvar la vida de la seva 
mare… i la seva pròpia. 
 
 
 

La nit que Wendy va aprendre a volar 
Andreu Martín 
Bromera, 2007 
ISBN 9788498241730 
Signatura ●●●● JN Mar 
XI Premi Bancaixa de Narrativa Juvenil, 2006 
 
Roger i Wendy inicien la guàrdia amb un seixanta, el codi 
que alerta d’un assassinat, però aquest cas no serà gens 
corrent. L’homicidi els porta a descobrir una cambra secreta 
d’on ha desaparegut una joia, el robatori de la qual no vol 
denunciar ningú. Una novel·la trepidant en què la jove 
Wendy haurà d’enfrontar-se, ella sola, amb assassins 
perillosos; haurà de córrer, lluitar i fer ús de la pistola; 
coneixerà el fons de la mar, saltarà abismes paorosos i 

veurà la mort de prop. Aquesta serà la nit en què Wendy aprendrà a volar. 
 



 

13 sobres blaus 
Maureen Johnson 
Cruïlla, 2007 
ISBN 9788466120173 
Signatura ●●●● JN Joh 
 
Primer sobre: diners i instruccions per comprar un bitllet 
d'avió. Segon sobre: l'adreça d'un pis de Londres. Tercer 
sobre: l'ordre de buscar un artista mort de gana. Per culpa 
del quart sobre, la Ginny se'n va a Escòcia amb una 
mena d'actor ximple i imprevisible... I tot això només és el 
principi d'un estiu esbojarrat, emocionant i romàntic, en el 
qual la Ginny voltarà per Europa passant tota mena de 
peripècies i seguint les indicacions que troba dins de 
tretze sobres blaus. 

 
 
En el corazón del sueño 
Carmen Pacheco 
SM, 2011 
ISBN 9788467548174 
Signatura ●●●● JN Pac 
 
La Celeste té uns vint anys i viu sola. Tot i que no té 
molts amics, els que té comparteixen els seus somnis 
amb ella. I no de forma metafòrica, sinó real. Potser sigui 
aquest el problema: la Celeste viu massa immersa en el 
seu món oníric, fins el punt d’enamorar-se d’una creació 
del seu subconscient. Quan un malson assalta els 
somnis de tota la ciutat, la Celeste i els seus amics 
decideixen eliminar-lo. Fent-ho, aprendran com de fràgil 
pot ser la frontera entre els somnis i la vigília, i 
descobriran que ajudar als altres pot ser la millor manera d’ajudar-se a un mateix.  
http://previewlibros.grupo-sm.com/24EFB78D-C6FF-4F76-AC7C-
E3E00B4129B8.html 
 

 
Jo, me’n vaig 
Mariasun Landa 
Cruïlla, 2010 
ISBN 9788466123952 
Signatura ●●●● JN Lan 
 
En Xabier no entén que la mare tingui nòvio. No entén que hi 
hagi d'haver algú compartint la seva vida, després de la mort 
del pare. No entén que el seu amic Antton sigui lluny quan 
més el necessita. No entén que la Idoia no li digui res. No 
entén que els altres sàpiguen què volen fer de grans i ell no 
en tingui ni idea. No entén per què en Txarli ha de ser tan 
important per a la mare... I ell, què? Ell també la necessita... 

 



 

Mort en l’aire 
Shane Peacock 
Castellnou Edicions, 2010 
ISBN 9788489625693 
Signatura ●●●● JN Pea 
 
Londres, estiu del 1867. Al Crystal Palace, l’estrella del 
trapezi, Monsieur Mercure, es precipita al buit des d’una 
altura esgarrifosa de cent peus i s’estavella contra el terra, a 
dues passes d’on és el jove Sherlock Holmes. Ple de sang i 
amb el cos masegat, l’home encara pot murmurar: "Fer-
me...callar". Impressionat pel que acaba de presenciar, el 
noi decideix investigar què ha passat realment. 

 
Visita la web http://www.eljovesherlockholmes.com/ 
 
 
 
Amor, guix i margarides 
Irene Zimmermann 
Cruïlla, 2006 
ISBN 9788466117074 
Signatura ●●●● JN Zim 
 
La Henri es trenca la cama just abans de començar un curs 
de ball amb en Tom, el seu nòvio. Quina mala sort! Però no 
tot són desgràcies: a la sala d’espera de l’hospital hi troba 
en Chris, el seu amor d’infantesa, que s’ha desllorigat un 
braç. El noi està més guapo i més simpàtic que mai. La 
Henri fa volar la imaginació... Però, i en Tom? 
 
 

 
Encantamiento de Luna 
Javier Ruescas 
Versátil, 2009 
ISBN 9788493704216 
Signatura ●●●● JN Rue 
 
La història d’aquest primer volum gira al voltant de la Duna 
Azuladea, una humil aldeana que viu al regne de Bereth i 
que, de la nit al dia, comença a treballar al Palau Reial. Allà 
coneix al valerós príncep hereu, Adhárel, i al seu arrogant 
germà menor, Dimitri. A partir d’aleshores, es veurà 
envoltada en una trama de mentides, secrets i traïcions per 
el poder, mentre el regne es troba immers en una imminent 
guerra per a protegir l’electricitat, i un misteriós drac que 
ronda els voltants. 

 
Visita la web http://www.cuentosdebereth.com/ 



 

L’illa del Tresor 
Robert Louis Stevenson 
Cruïlla, 2006 
ISBN 848286128X 
Signatura ●●●● JN Ste 
 
Jim Hawkins, un noi que ajuda la seva mare portant la fonda, 
aconsegueix el mapa del tresor del pirata Flint i s'embarca en 
la Hispaniola, rumb a l'illa desconeguda. Durant la travessia 
descobrirà que John Silver el Llarg, el cuiner del vaixell, és un 
antic pirata que està preparant el motí. A l'arribar a l'illa 

esclaten les tensions entre els pirates i els lleials. Les aventures de Jim tot just 
acaben de començar... 
 
El bosc dels cors adormits 
Esther Sanz 
Montena, 2011 
ISBN 9788484417859 
Signatura ●●●● JN San 

Quan moren totes les persones que s'estima, la Clara 
se'n va a viure a un petit poble de Sòria. Allà coneixerà 
un noi solitari i enigmàtic que, com ella, fuig d'un passat 
turmentat.  Després de la mort de la seva àvia, la Clara 
es veu obligada a deixar Barcelona per traslladar-se a 
Colmenar, un petit poble de muntanya on viu l'únic 
familiar que li queda amb vida. Amb prou feines es 
coneixen, però hauran de conviure un any sencer, fins 
que la Clara sigui major d'edat. Lluny de casa i del seu 
món, la Clara haurà d'enfrontar-se a si mateixa i als seus fantasmes, i mentre 
desenterra vells secrets familiars, dos nois completament diferents, en Braulio i en 
Bosco, despertaran la màgia del seu cor adormit... amb conseqüències 
imprevisibles. 

Visita la web http://www.elbosquedeesthersanz.com/ 
 
 

Còmplice 
Anke de Vries 
Cruïlla, 2004 
ISBN 8476293283 
Signatura ●●●● JN Vri 
 
 
Marcelle descobreix per casualitat que el seu pare fa trenta 
anys que arrossega injustament una acusació d'assassinat. 
Torturat, va signar una confessió de culpabilitat. Ara Marcelle 
vol aconseguir, sigui com sigui, rehabilitar la figura del pare, 
tornar-li la llibertat real. 
 



 

Les aventures de Tom Sawyer 
Mark Twain 
La Galera, 2010 
ISBN 9788424633431 
Signatura ●●●● JN Twa 
 
En Tom viu amb la seva tieta en un poble de la vora del 
Mississipí, ha d'anar a escola, assistir als oficis religiosos, 
rentar-se regularment i dur sabates, però a ell no li fa cap 
gràcia cap d'aquestes coses. Prefereix trescar amunt i avall, 
en llibertat i descalç, amb el seu inseparable amic 
Huckleberry Finn. Perquè els arbres són per enfilar-s'hi i 
convertir-los en vaixells pirata, els companys la perfecta 
tripulació i la vida una aventura. En Tom no sospita que el 

seu món es trasbalsarà quan coneixerà Becky, la nova veïna. 
 
 
 
La meva diable porta xanques 
Anna Tortajada 
Abacus cooperativa, 2008 
ISBN 9788492552353 
Signatura ●●●● JN Tor 

La Sara, la Berta i la Marta són amigues íntimes. Fa temps 
que es coneixen i aquest estiu es preparen per sortir al 
carrer amb les carretilles, les gralles i els timbals, vestides 
de diable i disposades a passar-s'ho bé amb el foc mentre 
ballen i riuen amb els amics del poble. Per fi ha arribat la 
Festa Major!  Però aquest estiu no és com els altres. Han 
acabat el Batxillerat i han conegut algú que les fa envermellir 
i tenir aquell nus a l'estómac que tant costa de desfer. 
L'amor i l'amistat es confonen i és difícil acceptar i posar 
nom als sentiments. Però finalment el desig i la passió convertiran el que era una 
amistat en alguna cosa més que, potser només durarà un estiu, però serà decisiva 
en les seves vides.  

 
Invisible  
Amanda Valentino 
Estrella Polar, 2010 
ISBN 9788499322544 
Signatura ●●●● JN Val 

Brillant o diabòlica? Lúcida o estranya? Ni tan sols sabem si 
Amanda és el seu autèntic nom. L’únic que tenim clar és que 
va aparèixer de sobte a l’institut, va canviar la vida de tres 
persones i va desaparèixer tan ràpidament com havia arribat. 

Visita la web http://www.projecteamanda.cat/ 



 

El noi de la casa en flames 
Tim Wynne-Jones 
Baula, 2010 
ISBN 9788447921492 
Signatura ●●●● JN Wyn 
 

En Jim Hawkins no ha pogut superar encara la tristesa 
causada per la desaparició del seu pare, un granger 
canadenc. Una estranya jove li assegura que va ser 
assassinat pel pastor del l'església del poble. En Jim 
investigarà la versió de la noia, enmig d'una recerca 
arriscada i frenètica. Una història d'intriga que atraparà el 
lector fins a la darrera pàgina. 

 
 
Mientras el mundo duerme 
Patxi Zubizarreta 
SM, 2010 
ISBN 9788467543520 
Signatura ●●●● JN Zub 
 
Mientras el mundo duerme. Mientras el mundo duerme es 
un programa de radio que se emite de madrugada. Su 
locutor, Carlos, con su voz aterciopelada, introduce a los 
distintos radioyentes que cuentan sus historias; una en 
particular llama la atención de todos: una chica ha 
desaparecido. ¿Qué es lo que pasa verdaderamente? Una 
novela realista que se sumerge de lleno en el apasionante 
mundo de las ondas. 
 

 
La piràmide vermella 
Rick Riordan 
La Galera, 2011 (català) 
Montena, 2011 (castellà) 
ISBN 9788424637699 
Signatura ●●●● JN Rio 
 
Des de la mort de la seva mare, en Carter i la Sadie 
gairebé no s´han vist. Una nit, el Dr. Kane reuneix els dos 
germans per a un experiment al British Museum, on espera 
poder arreglar les coses amb la seva família. Però en 
comptes d´això, el que fa és alliberar el déu egipci Seth, 
que el fa desaparèixer i obliga els nois a fugir. Ben aviat la 

Sadie i en Carter descobreixen que els déus egipcis estan despertant, i que el més 
cruel de tots, Seth, va darrere els Kane. 
 
Mira el booktràiler http://youtu.be/B-HoCQjdQos 
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